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چکیده
محیطهای رقابتی و متغیر امروزی ،ناپایداری ،رقابت دانشمحور و همچنین چرخهی عمر کوتاه محصوالت و
کسبوکارها لزوم بهرهگیری از رویکرد کارآفرینانه و قابلیت یادگیری سازمانی را هر چه بیشتر آشکار میکند .پژوهش
حاضر با هدف بررسی تأثیر مستقیم گرایش کارآفرینی برعملکرد صادراتی و همچنین تأثیر غیرمستقیم آن از طریق
قابلیت یادگیری بر عملکرد صادراتی ،به مطالعه  154شرکت کوچک و متوسط در ایران و انگلستان پرداخته است.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از حیث روش از نوع توصیفی همبستگی است .جهت تحلیل دادهها از روش
دومرحلهای تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل ساختاری استفاده شدهاست .نتایج پژوهش نشان داده است که گرایش
کارآفرینی بهطور مستقیم و همچنین غیر مستقیم از طریق قابلیت یادگیری بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و
معناداری دارد .همچنین قابلیت یادگیری بهعنوان متغیر میانجی رابطه گرایش کارآفرینی و عملکرد صادراتی را تقویت
میکند.
واژههای کلیدی :گرایش کارآفرینی ،عملکرد صادراتی ،قابلیت یادگیری
طبقه بندی L26, L25, M16, M14 :JEL
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مقدمه
با توجه به تغییرات سریع محیطی و تشدید فضای رقابتی ،نیاز به کسب مزیت رقابتی ،تجدید منابع
ارزشمند سازمان در جهت تداوم حیات سازمان و تأثیر بر این تغییرات امری ضروری است .تئوری رشد
جدید با تأکید آن بر دانش بهعنوان یک عامل عمدهی تأثیرگذار بر رشد اقتصادی نقش کارآفرینی را
در سالهای اخیر برجسته نموده است .بر این اساس هم دانش و هم تأثیر فزایندهی آن بر رشد
اقتصادی در اقتصادهای دانشمحور امروزی حیاتی است .با توجه به تغییرات اساسی در ساختارهای
اقتصادی و اهمیت روزافزون ابداع ،نوآوری و خلق محصوالت جدید لزوم برخورداری از نگرش
کارآفرینانه هر چه بیشتر نمایان شده است .تضمین و تداوم حیات و بقای سازمانها ،نیازمند یافتن
راهحلها و روشهای جدید مقابله با مشکالت هست که به نوآوری و ابداع ،خلق محصوالت جدید،
فرآیندها و روشهای جدید بستگی دارد .شرکتهایی با سطوح باالی گرایش کارآفرینی بهطور پیوسته
در حال پایش محیط جهت یافتن فرصتهای جدید هستند .تئوری منبع-محور معتقد است شرکتهایی
با منابع ارزشمند ،کمیاب و غیر قابل کپی پتانسیل دستیابی به عملکرد عالی را دارند .همچنین این
تحوالت لزوم بهرهگیری از قابلیتهای پویا ،فرآیندهایی که نقش آنها تغییر منابع اساسی سازمان
است را هر چه بیشتر نمایان میکند .بر اساس مفهوم قابلیتهای پویا عالوه بر منابع سازمان،
فرآیندهای سازمانی نیز از اهمیت زیادی برخوردارند زیرا کنترل منابع جهت استراتژیهای خلق ارزش
را تسهیل میکنند .در این میان نباید از اهمیت منابع دانشمحور غافل بود .فرآیندهای یادگیری
بهمنظور تحول و پاالیش منابع دانش سازمان در جهت هماهنگی با شرایط محیطی ضروری به نظر
میرسد .در این راستا قابلیت یادگیری بهعنوان فرآیندی پویا سازگاری سریع با تغییرات را تسهیل
میکند و با ایجاد مکانیزمهای یادگیری باعث ایجاد مزیت رقابتی میشود .نقش حیاتی شرکتهای
کوچک و متوسط به علت توانایی آنها در پاسخ سریع به شوکهای سیستماتیک و پتانسیل این
شرکتها در جهت اشتغالزایی و درآمدزایی به هنگام رکود شرکتهای بزرگ ،در حال افزایش هست.
عوامل متعددی بر رشد و توسعهی شرکتهای کوچک و متوسط تأثیرگذارند مانند ویژگیهای
کارآفرینی ،ویژگیهای خود سازمان یا محیط کسبوکار .پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مستقیم گرایش
کارآفرینی و تأثیر غیر مستقیم آن از طریق قابلیت یادگیری بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط
میپردازد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گرایش کارآفرینی
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کارآفرینی گسترهی وسیعی از فعالیتها و فرآیندها را شامل میشود ،مانند نوآوری و خالقیت سازمانی
(گارتنر ،)1611 ،1ایجاد دیدگاههای جدید (تیمونز )1661 ،2کشف فرصتها (کیرزنر1676 ،3؛ استیونسن
و جاریلو )1661 ،4و ریسکپذیری (استیونسن و جاریلو .)1661 ،رفتار کارآفرینانه نیز از طرق مختلفی
تعریف شده است ،بهعنوان مثال از دیدگاه میلر )1613( 5هنگامی که رفتار افراد دارای ویژگیهای
خالقیت و نوآوری نسبت به محصول-بازار ،ریسکپذیری و یا پیشگامی باشد ،در این صورت رفتار
آنان کارآفرینانه است .کارآفرینی را میتوان بهعنوان فرآیند افزایش ثروت از طریق نوآوری و استفاده
از فرصتها نیز تعریف کرد که مستلزم داشتن ویژگیهای کارآفرینی مانند ریسکپذیری ،استقالل و
پیشگامی است (ناسوشن.)2111 ،9
در تعریفی از اجزای کارآفرینی که شامل استقالل (کوراتکو و هاتجتز ،)2111 ،7نوآوری و پیشگامی
و تمایل به ریسک پذیری است میتوان گفت (استیونسن و جاریلو1661 ،؛ الشسینگر و باگبی)1617،1
که پیشگامی به آغازگر بودن ،پیشبینی کردن و استفاده از فرصتهای جدید و به مشارکت در بازارهای
نوظهور اشاره دارد (پنروز .)1656 ،6ریسکپذیری به تمایل مدیریت در استفاده از منابع برای بهرهگیری
از فرصتها در شرایط عدم اطمینان اشاره میکند (چنگ .)1661 ،11نوآوری نیز بهعنوان ایجاد ایده،
انطباق دادن آن و درنهایت اجرای آن یا پیشنهادی که منجر به تغییر در داخل سازمان شود و همچنین
نهادینه کردن این ایدهها در الگوهای رفتاری پایدار و مشخص در رفتار سازمانی تعریف میشود (جرار
و اسمیت )2114،11و در تعریف استقالل نیز میتوان گفت :به میزانی که کارکنان میتوانند در مورد
اثربخشی عملکرد کارشان بهصورت مستقل و بدون توجه به نظرات دیگران تصمیمگیری کنند
(هورنزبی و همکاران .)1663 ،12نگرش کارآفرینانه از قابلیتهای داخلی شرکتها محسوب میشود
که میتواند باعث بهبود عملکرد شود (کانو و همکاران .)2114،13بهصورت کلی گرایش کارآفرینی به
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تمایل شرکتها برای کشف فرصتهای جدید بازار اشاره دارد و از طریق تمایل شرکتها به قبول
نوآوری ،ریسکپذیری و پیشگامی ،رقابت تهاجمی و استقالل ظهور میکند (المپکین و دس)1669 ،1
نوآوری ،پیشگامی و ریسکپذیری که مؤلفههای نگرش کارآفرینانه هستند بهعنوان محرکهای مهم
عملکرد در نظر گرفته میشوند (راش و همکاران .)2116 ،2گرایش کارآفرینی بهمنظور تجدید
پیشنهادهای بازار ،ریسکپذیری برای آزمودن محصوالت جدید ،خدمات ،بازارها و پیشگامی نسبت به
رقبا در جهت بهرهگیری از فرصتهای جدید بازار ،بهعنوان مؤلفهی وضعیت استراتژیک در نظر گرفته
میشود (کاوین و اسلیون1661 ،3؛ میلر1613 ،؛ المپکین و دس .)1669 ،همچنین سازمانهایی با این
گرایش به محیط شکل داده و آن را تغییر میدهند و مایل هستند تا جهت بهرهبرداری از فرصتهای
نامطمئن از منابع سازمان استفاده کنند .این سازمانها ایدههای خالق و جدید را که ممکن است منجر
به تغییر در بازار شود کشف میکنند و در پیشبینی تقاضا نسبت به رقیبان پیشرو هستند (هاکاال،4
 .)2111این سازگاری بهتر و شکلدهی به محیط تأثیر مثبتی بر روی عملکرد دارد (هالت 5و همکاران،
.)2114
قابلیت یادگیری

بهعنوان یکی از مؤلفههای قابلیتهای پویا ،قابلیت یادگیری را میتوان بهصورت برنامههای
هدفمند شرکتهای تولیدی در جهت توسعه تمرکز شناختی تعریف کرد که درنهایت منجر به کشف و
بهرهبرداری از منابع دانش در داخل یا خارج از مرزهای شرکت میشود (هانگ و همکاران.)2113 ،9
قابلیت یادگیری عملیاتی از سازمان است که بهمنظور خلق مزیت رقابتی از طریق مکانیزم های
یادگیری بر اساس تجربههای اجرایی و جذب اطالعات خارجی و منابع انجام میگیرد (کوهن و
لوینتال )1661 ،7برای حمایت و تقویت قابلیتهای یادگیری روشهای مختلفی وجود دارد ،ازجمله
ارتباطات باز که تعامل و اجتماعی سازی افراد را ممکن میسازد و منجر به سهولت در تولید دانش
ضمنی و یادگیری میگردد (کار و پیرسن1661 ،1؛ مودی و مابرت )2117 ،6و یا استفاده و توسعه
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سیستمهای فناوری اطالعات بهمنظور کمک به تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و همچنین منابع
مناسب ،برنامههای آموزشی و طرحهای تشویقی که مشوق یادگیری هستند برای حمایت از یادگیری
در شرکتها ضروری است (تیلور )2119 ،1بنابراین اهمیت استراتژیک قابلیتهای یادگیری به ظرفیت
آن در خلق مکانیزم های شناختی که موجب پیکربندی و بهبود سایر انواع قابلیتها میشود ،بستگی
دارد که درنهایت موجب ایجاد تغییر یا پاسخ به تغییرات بازار میشود .یادگیری زیربنای نوآوری در
سازمان است و به توانایی سازمان در اجرای صحیح شیوههای مدیریت ،ساختار ،روندها و سیاستهایی
که یادگیری را تسریع میکنند و بهبود میبخشند اشاره دارد (گو.)2113 ،2
تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد

مطالعات زیادی در مورد رابطه گرایش کارآفرینی و عملکرد صادراتی صورت گرفته است .ادبیات
تحقیق نشان میدهد که رابطه معنادار و مثبتی بین نگرش کارآفرینانه و عملکرد شرکت وجود دارد
(موریس و سکتن1669 ،3؛ ویکالند و شپرد2115 ،4؛ زهرا و کاوین .)1665 ،5مطالعات چندگانه انجام
شده بر روی  37مقاله توسط راچ و همکاران 9در سال  2114و همچنین مطالعه دیگری بر روی 51
مقاله در سال  2116توسط وی و همکاران بیانگر رابطه مثبتی بین گرایش کارآفرینی و عملکرد
صادراتی است (حسینی مقدم و حجازی( )1363 ،رودریگ و راپوزو )2111 ،7با این وجود المپکین و
دس ( )1669بیان کردهاند رابطهی بین گرایش کارآفرینی و عملکرد صادراتی به ویژگیهای محیط
خارجی و شرایط داخل سازمان بستگی دارد و همیشه یکنواخت نیست .برخی مطالعات نیز حاکی از
رابطه غیرخطی گرایش کارآفرینی و عملکرد صادراتی است .پژوهشی که تانگ و همکاران 1در سال
( )2111در چین انجام داده و همچنین ولز و همکاران 6در سال ( )2113بر روی  251شرکت کوچک
در سوئد انجام دادند ،نشان داد که عملکرد صادراتی با افزایش گرایش کارآفرینی بهصورت خطی
افزایش نمییابد بلکه تا مرحلهای افزایش یافته سپس کاهش مییابد .حسینی مقدم و حجازی ()1363
نیز در پژوهشی که بر روی  234نفر از مدیران بانکهای دولتی و خصوصی در سطح استان گیالن
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انجام دادند ،رابطه مثبت بین گرایش کارآفرینی و عملکرد صادراتی را تائید کردند .نتایج پژوهش
ویکالند و شفرد ( )2115نیز که بر روی شرکتهای کوچک انجام شد مؤید این مطلب است .عالوه بر
مطالعه اثر مستقیم گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی مطالعات دیگری نیز در مورد تأثیر غیرمستقیم
گرایش کارآفرینی بر عملکرد صورت گرفته است .بهعنوان مثالگرایش کارآفرینی بهصورت غیرمستقیم
واز طریق بهکارگیری اطالعات (که و همکاران ،)2117 ،1گرایش یادگیری (ونگ ،)2111 ،2و یا از
طریق رفتارهای بازار محورانه (زهرا )2111 ،3بر عملکرد تأثیر دارد .با توجه به موارد ذکر شده فرضیه
اول تحقیق بهصورت زیر مطرح میشود.
فرضیه اول :گرایش کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی دارد.
تأثیر گرایش کارآفرینی بر قابلیت یادگیری

جهت بهرهبرداری از تالش های کارآفرینانه ،شرکت باید به یادگیری ،ذهن باز نسبت به اطالعات
و راههای جدید برای انجام کارها و درگیر شدن در تفسیر و تسهیم اطالعات متعهد باشد (ونگ.)2111 ،
شرکتهایی با سطوح باالتر یادگیری ،نوآوری بهتری نیز دارند (هارلی و هالت .)1661 ،4با توجه به
اینکه مطالعات تجربی کمی در این رابطه انجام شده است ،با پژوهشی که اندرسون و همکاران5
( )2116بر روی  111شرکت انجام دادند ،رابطهی مستقیم گرایش کارآفرینانه و قابلیت استراتژیک
یادگیری را تائید کردند .قابلیت یادگیری دو بعد مهم دارد .یکی خلق دانش استراتژیک و دیگری ایجاد
تغییر بر اساس دانش کسب شده .گرایش کارآفرینی یک محرک مطلوب برای هر دو بعد ذکر شده
است .به علت وجود رابطهی قوی بین رفتارهای اکتشافی و آزمایشی ،این گرایش محرک قابل قبولی
برای خلق دانش استراتژیک بوده همچنین از این جهت که ابتکارات شرکتهای با گرایش باالی
کارآفرینی جهت تعدیل نوآوریهای دیگر شرکتهای مولد منجر به تعامالت رقابتی میشود ،بعد تغییر
را نیز تحت تأثیر قرار میدهد (اندرسون و همکاران )2116 ،با توجه به تفاسیر ذکرشده و پیشینه
پژوهش فرضیه زیر را در رابطه گرایش کارآفرینی و قابلیت یادگیری میتوان مطرح کرد.
فرضیه دوم :گرایش کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت یادگیری دارد.
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تأثیر قابلیت یادگیری بر عملکرد صادراتی و مدل مفهومی پژوهش

بسیاری از مطالعات نقش یادگیری سازمانی را بهعنوان عامل کلیدی در موفقیت سازمانها برجسته
کردهاند .یادگیری سریعتر از رقبا ،میتواند بهعنوان مزیت رقابتی برای سازمان باشد (دیکسون.)1662 ،1
خصمافکن نظام و همکاران ( )1363نیز در پژوهشی که بر روی مدیران ،کارشناسان و کارشناسان
ارشد صنعت خودرو در ایران انجام دادند ،بر تأثیر قابلیت یادگیری بر بهبود عملکرد و مزیت رقابتی
تأکید کردهاند .سوک و همکاران )2113( 2با بررسی  171شرکت کوچک و متوسط در کامبوج تأثیر
قابلیت یادگیری بهعنوان متغیر پیشبین بر عملکرد صادراتی را تائید کردند .مالحسینی و همکاران
( )1316نیز در پژوهشی که بر روی  171شرکت کوچک و متوسط در شهرستان کرمان انجام دادند به
نتایج مشابهی دست یافتند .در همین راستا پرییتو و رویال )2119( 3پژوهشی را در اسپانیا بر روی 111
شرکت انجام دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که قابلیت یادگیری تأثیر مثبتی بر هر دو بعد عملکرد
مالی و غیرمالی دارد .با توجه به موارد ذکرشده فرضیات زیر در مورد رابطه قابلیت یادگیری و عملکرد
صادراتی و همچنین تأثیر غیرمستقیم گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی از طریق قابلیت یادگیری
مطرح میشود.
فرضیه سوم :قابلیت یادگیری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی دارد.
فرضیه چهارم :قابلیت یادگیری در رابطه بین گرایش کارآفرینی و عملکرد صادراتی نقش میانجی دارد.
رابطه بین گرایش کارآفرینی و عملکرد صادراتی بهوفور در ادبیات تحقیق بررسی شده است .پژوهش
حاضر قصد دارد تا عالوه بر بررسی تأثیر مستقیم گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی ،اثر غیرمستقیم
آن را از طریق قابلیت یادگیری بهعنوان یکی از ابعاد مهم قابلیتهای پویا بر عملکرد صادراتی در
شرکتهای کوچک و متوسط بسنجد .با توجه به ادبیات پژوهش و همچنین فرضیات مطرح شده ،مدل
مفهومی پژوهش در شکل  1نشان داده شده است .در این مدل متغیر عملکرد صادراتی بهعنوان متغیر
وابسته ،قابلیت یادگیری بهعنوان متغیر میانجی و گرایش کارآفرینی بهعنوان متغیر مستقل مطرحشده
است.
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شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف در دسته پژوهشهای کاربردی بوده و از نظر شیوه گردآوری اطالعات،
توصیفی همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری است .در این مقاله جهت تحلیل دادهها از
نرمافزار لیزرل  1.1استفاده شده است .با توجه به رویکرد دومرحلهای ابتدا تحلیل عاملی تأییدی (مدل
اندازهگیری) جهت روایی پرسشهای پژوهش و سپس تحلیل مدل ساختاری جهت تبیین رابطه بین
متغیرهای پنهان انجام شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از  154شرکت کوچک و
متوسط در ایران و انگلستان است .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه با مقیاس لیکرت پنج گزینهای
استفاده شده است .پرسشنامه این پژوهش شامل  24پرسش است که  9سؤال جهت بررسی ویژگیهای
جمعیت شناختی 5 ،سؤال جهت اندازهگیری قابلیت یادگیری (لین و وو 5 ،)2114 ،1سؤال جهت اندازه-
گیری گرایش کارآفرینی (مارکس و فریرا )2116 ،2بوده و همچنین برای اندازهگیری عملکرد صادراتی
از رویکرد کارت امتیازی متوازن با  1سؤال استفاده شده است (اسپیالن و پارنل.)2119 ،3
یافتههای پژوهش
توصیف جمعیت شناختی

با توجه به دادههای جمعآوری شده توسط پرسشنامههای پژوهش 141 ،نفر از پاسخدهندگان
( 61/6درصد) مرد و  14نفر از آنان ( 6/1درصد) زن بودند 94 .نفر از پاسخدهندگان ( 41/9درصد)
را مدیران عامل 53 ،نفر ( 34/4درصد) را مدیران میانی و  31نفر ( 21/1درصد) را سرپرستان و 9
نفر ( 3/6درصد) را سایر پستها تشکیل دادهاند 39 .نفر از پاسخدهندگان ( 23/4درصد) دارای
تحصیالت مدیریتی و  111نفر ( 79/9درصد) دارای تحصیالت غیر مدیریتی بودهاند .از میان
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پاسخدهندگان نیز  55نفر ( 35/7درصد) تحصیالت کارشناسی ارشد و  22نفر ( 14/3درصد)
تحصیالت دکتری داشتهاند .از لحاظ تعداد کارکنان شرکتها نیز  46شرکت ( 31/1درصد) مابین
 1تا  11کارمند 63 ،شرکت ( 91/4درصد) مابین  11تا  46کارمند و  12شرکت ( 7/1درصد) مابین
 51تا  111کارمند داشتهاند.
آزمون فرضیهها
جدول  1نتایج تحلیل عاملی تأییدی را نشان میدهد که شامل بارهای عاملی استاندارد و مقادیر
آماره  tاست که ضرایب استاندارد برآورد شده برای همهی سؤاالت معنادار است (اندرسون و گربینگ،1
 )1661و همهی مقادیر بارهای عاملی استاندارد بزرگتر از  1/4هستند که در حد مطلوبی قرار دارد.
همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .طبق برآورد ضریب
آلفای کرونباخ برای تمامی سازهها بیشتر از  1/7است که در گسترهی قابل قبولی قرار دارد (نانالی و
برنیستین .)1664 ،2همچنین شاخصهای نیکوئی برازش مدل اندازهگیری در جدول  2نشان داده
شدهاست که از مقدار مطلوبی برخوردار است.

جدول  :1نتایج تحلیل عاملی تأییدی و پایایی
سازهها

نشانگر سؤاالت
EO1

گرایش
کارآفرینی

EO2
EO3
EO4
EO5
LC1
LC2

قابلیت یادگیری

LC3
LC4
LC5

عملکرد
سازمانی

P1
P2
P3

بارهای عاملی
استاندارد
1/11
1/72
1/14
1/75
1/11
1/71
1/73
1/73
1/71
1/76
1/53
1/91
1/91

مقادیر t
11/56
6/61
12/54
11/47
11/53
6/79
11/17
11/17
6/53
11/24
9/13
6/25
1/13

ضریب آلفای
کرونباخ

1/11

1/15

1/11
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1/94
1/12
1/11
1/75
1/77

P4
P5
P6
P7
P8

1/93
12/11
11/69
11/96
11/13

جدول  :2شاخصهای نیکویی برازش
شاخصها
Chi-square
Chi-square/df
RMSEA
p-value
NFI
NNFI
CFI
GFI
RFI
IFI

مدل اندازهگیری و ساختاری
274/32
2/17
1/114
1/11111
1/65
1/67
1/61
1/13
1/65
1/61

برای تحلیل مدل از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است .نتایج تحلیل مدل ساختاری
در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  :2نتایج تحلیل ساختاری

شکل  2نتایج تحلیل مدل ساختاری را نشان میدهد .با توجه به این نتایج گرایش کارآفرینی تأثیر
مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی دارد (ضریب مسیر  1/33و مقدار  tبرابر با  3/21که در سطح
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خطای  1درصد معنیدار است) ،گرایش کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت یادگیری دارد
(ضریب مسیر  1/71و مقدار  tبرابر با  7/19که در سطح خطای  1درصد معنیدار است) ،همچنین
قابلیت یادگیری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد دارد (ضریب مسیر  1/95و مقدار  tبرابر با  4/71که
در سطح خطای  1درصد معنیدار است) .همچنین با توجه به مقادیر 𝟐𝑹 در شکل شماره  ،2بیش از
 51درصد از واریانس موجود در متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین شده است که در حد
مطلوبی قرار دارد .با توجه به نتایج به دست آمده هر سه فرضیه اول ،دوم و سوم پژوهش تائید میشوند.
همچنین تأثیر غیرمستقیم رابطه گرایش کارآفرینی و عملکرد صادراتی برابر با 1/71 × 1/95=1/517
که بیشتر از مقدار ضریب مسیر در رابطه مستقیم گرایش کارآفرینی و عملکرد است؛ بنابراین قابلیت
یادگیری رابطه بین گرایش کارآفرینی و عملکرد را تقویت میکند و اثر میانجی کامل دارد .بر این
اساس فرضیهی چهارم پژوهش نیز تائید میشود.
همچنین جهت مقایسه عملکرد صادراتی در بین سازمانهای با قابلیت یادگیری باال و پایین از
آزمون مقایسه میانگین استفاده شده است .در این راستا سازمانها بر اساس قابلیت یادگیری آنها به
دو گروه با قابلیت یادگیری باال و پایین تقسیم شدند و سپس عملکرد صادراتی آنها باهم مقایسه شد
که نتایج این مقایسه در جدول  3نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود اختالف معناداری
بین عملکرد صادراتی سازمانهای با قابلیت یادگیری باال و پایین وجود دارد؛ و سازمانهایی با قابلیت
یادگیری بیشتر از عملکرد صادراتی بهتری نیز برخوردار هستند.

جدول  :3نتایج مقایسه میانگین
گروه
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بحث و نتیجهگیری
یکی از مزیتهای شرکتهای کوچک و متوسط در مقایسه با شرکتهای بزرگ در زمانهای
بحران خود را نشان میدهد .در حالی که شرکتهای بزرگ در تطبیق خود با محیط پیرامون
سازمانشان کند عمل میکنند ،شرکتهای کوچک و متوسط میتوانند با استفاده مؤثر از قابلیتهای
یادگیری ،مکانیزمهایی جهت تسهیل فرآیند یادگیری ،جذب اطالعات و همچنین تبدیل دانش ضمنی
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به صریح به مزیت رقابتی و عملکرد برتر دست یابند .شرکتها در راستای پیگیری سیاستهای
کارآفرینانه و پیشگامی در محیط رقابتی نیازمند بهرهگیری از فرصتهای جدید بازار و یادگیری از آنها
هستند .در این مقاله تأثیر مستقیم گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی و همچنین تأثیر غیرمستقیم
آن از طریق قابلیت یادگیری بررسی شد .آزمون مقایسه میانگین سازمانهایی با قابلیت یادگیری باال
و پایین نیز نشان داد که اختالف معناداری بین عملکرد صادراتی این سازمانها وجود داشته و
سازمانهایی با قابلیت یادگیری بیشتر از عملکرد صادراتی بهتری نیز برخوردار هستند .با توجه به
تحلیل ساختاری متغیرها تمامی فرضیهها تائید شدند .نتایج به دست آمده از پژوهش با نتایج مطالعه
رئال و همکاران )2114( 1که به بررسی  141شرکت صنعتی در اسپانیا پرداختند همسو است .همچنین
آلرگ و همکاران )2113( 2نیز با مطالعهای که در صنعت سرامیک ایتالیا و اسپانیا انجام دادند ،به نتایج
مشابهی دست یافتند.
پیشنهادها
با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر پیشنهادهای یادگیری بهعنوان زیربنای نوآوری،
سازمانها را در اجرای صحیح روندها و سیاستهای یادگیری توانمند میسازد .با توجه به اهمیت
توسعه و استفاده از قابلیت یادگیری و رویکرد کارآفرینانه در محیطهای متغیر جهت حفظ مزیت رقابتی
و بقای سازمانها پیشنهاد میشود ،شرکتهای کوچک و متوسط به پیادهسازی و توسعهی فناوری
اطالعات ،برنامههای آموزشی و حمایت از طرحهای مشوق یادگیری توجه بیشتری داشته باشند.
همچنین هنگامی که مدیران رویکرد کارآفرینانه را اتخاذ میکنند به یادگیری سازمانی نیز توجه کنند
و با مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها زمینه خالقیت و نوآوری را در سازمان فراهم کنند .با توجه
به اینکه متغیرهای زیادی در رابطه گرایش کارآفرینی و عملکرد صادراتی مؤثر هستند ،پژوهشگران
میتوانند در مطالعات آتی به بررسی سایر ابعاد قابلیتهای پویا در رابطه گرایش کارآفرینی و عملکرد
صادراتی بپردازند .همچنین با توجه به اینکه مطالعات کمی زیادی در این زمینه صورت گرفته ،نباید
از اهمیت مطالعات کیفی نیز غافل شد .تأثیر خطی گرایش کارآفرینی بر عملکرد صادراتی بهوفور در
مطالعات انجام شده است .پژوهشگران میتوانند با بررسی متغیرهایی که بر شدت این رابطه تأثیر دارند،
اثرات غیرخطی را نیز بررسی کنند.
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